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Nordmenn er bedre egnet til FN-tjeneste enn de fleste yrkessoldater iandre kontingenter, sa Force Commander,

generalmajor Hagglund under sin inspeksjon. Vi ser oberst Backer og KpA sjefen, major Kalstad bak FC under

inspeksjonen i 4-3 HQ.

«Ostblokklandenes interesse

for UNIFIL er utrykk for en
bredere politisk stCHte, som er
av betydning for UNIFIL.
Men det er enn~ et stykke frem
til UNIFIL kan trekkes ut fra
Libanon. Stikkord er konfron

tasjonen mellom araberverden
og Israel, palestinernes situas
jon 'og sikkerhetssp6rsm~let
for Israels nordlige grense.
Dessuten er ikke borgerkrigen
i Libanon helt over. En

borgerkrig setter dype spor og
skaper usikre forhold hvor alt
kan skje. Det tar tid ~ f~ nor
malisert forholdene, men
UNIFIL er utvilsomt en faktor

som all<;vparter vil kunne st6tte
seg til.

lover 8 ~r har Norge n~
bidratt med sitt til ~ dempe
den eksplosive situasjonen i

dette omr~de. Selv om man vel

kunne ha 6nsket seg mere avg
j6rende resultater, m~ vi vel si
at hovedoppgaven har vært
16st. Man har unng~tt at en
ukontrollert internasjonal
konflikt har oppst~tt. Med
tilfreshet kan vi merke oss
Force Commanders ord:

«Nordmenn er bedre egnet til
FN-tjeneste enn de fleste
yrkessoldater i andre kon
tingenter.», sier oberst backer.
De norske avdelinger har vist
seg effektive under kanskje de
vanskeligste forhold noen
fredsbevarende styrke har
hatt. Jeg vil f eks peke p~ at
Norbatt i forhold. til antall
posisjoner og aktivitet, ikke
minst patruljevirksomhet,

. o
utf6rer omtrent tre ganger sa
mye «arbeid» som enkelte an-

dre bataljoner. Normaintcoy
p~ sin side har p~ en utmerket
m~te klart ~ kombiere en My
teknisk produksjon med de
rene militære utfordringer det
ligger i ~ være lokalisert i
UNIFILs fremste pro-
blemomr~de, med mye
ildgivning og annen uro.»,
mener «Orkenreves» Her er

kontingentsjefen om andre'
ting, som ...

... FN-SOLDATEN

M~ være et overskuddsmen
neske. Han m~ ha visse

idealer. Det er viktig at han er
sosialt tilpasset. B~de overfor
seg selv, og overfor andre for ~
kunne gli inn i det milj6et han
m6ter her nede. Han m~ ha

ansvarsf6lelse, og selvsagt
være en god soldat.

... RISIKOEN

Statistisk er det like farlig &

gjennomf6re f6rstegangst
jeneste hjemme i Norge, som
det er ~ utf6re FN-tjeneste.
Naturligvis har vi visse
faremomenter som 6ker

risikoen, men samtidig har vi
en sWrre overv~kenhet som

oppveier den 6kte risikoen.
Det er n6dvendig ~ være en
god soldat i FN-tjenesten. Det
er farlig ~ være en d~rlig
soldat. \

Vi vil alltid kunne vente uro

og episoder, av og til kritiske
episoder, det er den norske
FN-styrken organisert og
utrustet for ~ kunne ffi6te.

Men m~let er ~ 16se problemer
uten bruk av v~penmakt, og i
tilfelle ikke mere makt enn det
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Den norske kontingent- sier han..sjefen- har sitt eget _

NORCO HQ ,

fleste omrgder er vi ledende

foran andre kontingenter .

Jeg tror FN-tjenesten har en
appell til den norske mentalitet
og livsanskuelse slik vi tross alt
har blitt fostret hjemme. I alle
tilfeller, nordmenn har i
h~yeste grad bidratt med sitt
for g gj~re UNIFIL til en
styrke det stgr respekt av, sier
oberst Backer.

Ass NORCO er forn~yd
med samarbeidet b~de med

bataljonen ,og med
verkstedkompaniet, og han
synes kontakten er meget god.

Obserstl~ytnant Færavaag
har rekap fra kontingent XVI,
mens NORCO sekretæren,
l~ytnant Hillestad har skjev
rotasjon, og skal hjem i januar
87. pa bildet er ass NORCO

omgitt av de to korporalene
Solem (t.v.) og Nordvik. Den
tredje korporalen, Bruu, var
ikke tilstede da bildet ble tatt,
og lt Hillestad hadde leave i
Norge.

Denne effekten b~r ikke

undervurderes, den fremmer
gjensidig tillit og lojalitet 
noe som mg være grunnstenen
i et vernepliktsforsvar som det
norske.

sekretariat, NORCO
kontoret. Dette ligger i Na
qoura, og betjenes av fire
m~nn, i tillegg til ass NORCO,
'oberstl~ytnant Færavaag.

Samarbeidet og utbyttet av
FN-tjenesten innvirker p~
folks oppfatning av Forsvaret.
Her nede fungerer det. Ikke
overalt, men s~ godt som pg de

-Vi behandler p~ oberst
Backers vegne alle nasjonale
saker, sier Færavaag. - vi tar
imot og behandler alle per
sonelIsaker fra NORBATT og
Normaintcoy, vi star bak
henvendelser til norske myn
digheter, og oppgaver i for
bindelse med bes~k og
representasjon, og vi ivaretar
interessene til det norske per
sonellet som tjenestegj~r i

.,UNIFIL HQ her i Naqoura,

Det hender at vi blir
bebreidet at vi ikke forst~r

arabisk mentalitet og ikke
tilpasser oss Midt-Ostens
tenkem~te, som oftest
avisene hjemme.

Den porske FN-soldaten er
sosialt engasjert, n~ktern og
t~lmodig. Han har oppn~dd et
svært godt forhold til
sivilbefolkningen, som jo
alltid i bunn og grunn vil være
den viktigste politiske faktor i
et konfliktomr

Og sivilbefolkningen er trett
av krig. De vil ha fred. Dette
overskygger andre ting, n~
mer enn noen gang. Alle vil ha
en garantist. Det blir UNIFIL.

Her tror jeg faktisk at vi har
kunnet bidra med noe til mil

j~et, som jo for~vrig ofte har
vært preget av for mye vold.
Og vold har jo hittil vist seg
ikke ~ kunne l~se problemene
slik de femst~r i v~rt omr~de.

Til dette vil jeg svare at det
er som nordmenn vi drar hit

ned, det er som nordmenn vi
tjenestegj~r her og jeg h~per
da inderlig at det er som nord
menn vi drar hjem - med v~r,
livsstil og alle v~re norske
moralske prinsipper i behold.

... NORSK MENTALITET

... FN -TJENESTEN

nede. Og enkelte som aldri
skulle ha vært her, skiller seg
raskt ut og blir raskt sendt
hjem.

Er etter min mening en ver
difull videreggende militær
skole, spesielt for yngre befal
som her lærer soldatene ~

kjenne p~ en nær mgte i l~sn
ing av felles oppgaver.

Effekttl1 er ogs~ god for de
menige som over lengre tid fgr
fungere sammen med sitt befal
24 timer i d~gnet.

Oberst Backer er en veteran i
UNIFIL. Hjemme i Norge kal/es

han med rette for «6rkenreven».

som er strengt n~dvendig. Vi
har lagt stor vekt p~ leder
skapet og har offiserer helt
ned p~ grunnplanet, p~
lagsniv~. Tunge v~pen og sterk
sambands-oppsetning er ogs (
lagt ned p~ lavt plan. Hen
sikten er at vi skal kunne l~se

problemene raskest mulig p~
lavest rulig plan f~r de blir for
store. I dette ligger det ogs~ en
forsterkningsteknikk som
gjennom hurtig reaksjonsevne
gir oss initiativet slik at den
som m~tte utfordre oss blir ut

man~vrert og problemene l~st
uten faktisk bruk av makt.

... LONNEN

Vi opplever at opptil sytti
prosent av soldater og befal i
den norske FN-kontingenten
s~ker rekap. Jeg tror ikke at
l~nnen betyr noe avgj~rende i
denne sammenhengen. I det
hele er det en myte at nord
mennene tjener s~ mye i
forhold til andre her nede, s~
vidt jeg vet er franskmennene
best betalt. Man s~ker ikke

rekap dersom man ikke trives,
her kommer Wnnen i annen

rekke. Og de fleste trives med
utfordringene og milj~et, for
de fleste er tjenesten en
opplevelse for resten av livet.
Det har vist seg at svært f~
egentlig ikke passer inn herI~
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BLVE BERET

Fra Presse- og Informasjon
savdelingen i Forsvarets
Overkommando har NORCO
mottatt melding om at den
halvårlige presseturen kommer
fra Norge den 21. september.
Totalt er det med ni jour
nalister fra en rekke norske
lokal- og distriktsaviser. Også
NRK-S6rlandet deltar. Jour
nalistene skal være i Libanon i
en uke, og skal bes6ke alle
avdelingene.

Journalister

Fra Force Welfare har NMC
f~tt stoppeklokker og bordten
nisbord. Og dett var dett sa
kjerringa, hvis ikke NMC får
ekstrabebevilgninger .

nyter godt av, men noen
penger ~ bruke til ting som
m~tte dukke opp, det har jeg
ikke, sier en mild fortvilt
Elvemo, som ogs~ hadde store
vanskeligheter med ~ skaffe
billetter til leavereisene til
Norge.

Den norske FN-styrken f~r
ogs~ i denne kontingenten
bes6k av et filmteam fra fir
maet Kanal 3 i Oslo.
Filmteamet kommer til
Libanon den 14. september,
og reiser f6rst til Normaintcoy
for ~ ta oPP ••det norske
verksted kompaniet i hverdag
og fest. Et par dager senere
kommer teamet til NORBA TT
for ~ lage r~materialet til
bataljonens minn~assett.

- Kompaniet betalte min
nekassetten, kompanibildet og
plakett for soldater og befal i
XVI. I tillegg ble det kj6pt inn
mange faste ting som vi ogs~

Videoopptak

ten tusen av disse tok Na
qoura. Trettitre tilbake. Fra
forrige kontingent var det et
underskudd p~ sekstentusen .
syttentusen tilbake. Faste
utgifter kommer p~ sju tusen.
Ti tilbake. Og de gear med til
den middagen som alle p~
NMCs prestetur f~r.

Velferdsoffiseren, It
Elvemo, sier til Blue Beret, at
han antagelig kommer til ~
m~tte s6ke om ekstrabevilgn
inger fra Norge.

,kke en dollar igjen 8 bruke for velferdskontoret iNMC. Velferdsass, korporal Holm har bunnskrapt kasse.

Medaljene

Regnestykket som gir null
ser slik ut: Verkstedkompaniet
fikk tildelt 50.000 kroner. Syt-

Velferdskassen i Normaintcoy er bunn
skrapt. Det finnes ikke en
dollar igjen ~ bruke for resten
av kontingent XVII.

Normaintcoy skal ha sin
medaljeparade den 24.
september. Tidligere har vi
fortalt at NORBA TT skal ha
sin den 17. eller 18. september.
Det er n~ bestemt at den nor
ske FN-bataljonen skal ha sin
medaljeparade den 18.
september.

For be~ge seremoniene er
det klart at den norske FN
styrken f~r bes6k av Force
Commander, generalmaj or
Hagglund

Fenrik
Per-Arne
Jeremiassen
ASS PlO

Kaptein
Morten

Hagenstuen
PlO

HALVVEIS
Vi er halvveis og vel s~ det

av v~r FN-tjeneste for kon
tingent XVII. Mange begynner
~ ane m~lsnoren ved enden av
tunnelen, mens andre i tar.ker
og gjerning ser enda lenger. To
av tre soldater og befal har
s6kt om en ny periode i
UNIFIL. Det vitner om
trivsel, selv om erfaringene
sier at en del vil falle fra et
terhvert som ukene pakker p~
seg, og blir til flere måneder.
Det er lett ~ s6ke om rekapp
p~ en lys sommerdag, etter
bare et par m~neder, enn det
er ~ virkelig være innstilt p~
nye seks m~neder. Kanskje i
regn og sn6 og drittvær . P~
julekvelden.

Etterhvert som dagene og
ukene har g~tt, har vi blitt mer
og mer sikre p~ oss selv. Vi vet
jobben. Vi kan jobben. Det er
\ett ~ la det bli med det. En
rutine som p&en arbeidsdag i
Norge. Vi har h6rt Force
Commander rose den norske
kontingenten. Det samme har
generalmajor Rosnes gjort.
Det er ikke bare vi selv som vet
vi gj6r en god jobb.

Problemene er flere idet
6yeblikket man er halvveis. Et
av de farligste er slapphet. Alt
har godt bra hittil, hvorfor
ikke de neste ukene. Sl6vheten
kan være farlig. Plutselig er
det behov for 6yeblikkelig inn
sats uten n6ling. Da skal vi
ikke feile som andre. Vi skal
være p~ bittet. Vi skal st~ tiden
ut.

P~ alle m~ter.
PlO
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Det var ass 5-1, kaptein Haugen som salt med den siste finpussen for saknadsbunken ble sendt til Norge. Noen

få har allerede fOil bekreftet rekapp.

IJlI

5-1, major 5fl!ther har talt imot

nesten 440 soknader fra NOR

BA TT.

de har f~tt rekapp, mens det
store flertallet fortsatt venter
spent.

10-15 prosent, men at det fra
kontingent XVI til XVII ble
gitt rekapp til en fjerdedel,
alts~ tjuefem prosent.

- I utgangspunket er det
bestemt at rekapp antallet skal
være lavt fordi flest mulig skal
f~ muligheten til ~ tjenesteg
j6re i FN-styrken. Men siden
s6knadene har blitt færre og
færre den siste tiden, har an
tall rekapper blitt st6rre, sier
major Christensen, som n~ sit
ter b6yd over bunker med
rekapps6knader og nye
s6knader fra folk som vil
nedover til UNIFIL. De f6rste
har allerede f~tt beskjed om at

I den norske FN-bataljonen,
NORBA TT, er s6knaden p~
rundt 65 prosent. 428 av 657
soldater og befal har bedt om
rekapp. P~ FN-kontoret p~
Onsrud sier major Per
Christensen at det vanligvis
ikke skal være fler rekapp enn

T o av tre i kontingentXVII har s6kt rekapp
for neste kontingent. St6rst er
s6knaden i Naqoura, der alle
tretti tre som kan s6ke, har
s6kt. I Normaintcoy har 112
soldater og befal s6kt om en
ny periode. Dette tilsvarer 70
prosent.

FN -kontoret:

MENE

Men vi godtar
selvf6lgelig at det har dukket
opp ting som gj6r at folk vil
hjem. Vi opererer i alle fall'
ikke med noen form for
svarteliste, avslutter major Per
Christensen, som har vært sjef
p~ FN-kontoret siden 1978.

MA

NOE MED

D ere m~ mene noe meden rekapps6knad. Er
faringsmessig slenger mange
inn en s6knad om rekapitulas
jon. N~r det kommer til styk
ket, og vi sier ja, s~ er det
plutselig ikke s~ spennende
lenger. Da m~ vi begynne p~
nytt igjen. Dette skaffer oss
svært mye ekstraarbeid, ofte
tett opp til rotarsjonen. Derfor
er det min b6nn til dere som
har s6kt rekap; vær sikre p~ at
dere tar rekap hvis dere f~r
det. Er dere usikre, s~ meld fra
til Fn-kontoret slik at vi kan f~
plukke ut andre i god tid, sierl
major Per Christensen p~ FN
kontoret p~ Onsrud.

SOKNADEN

-



Vil du IRneluftvBpen?
4-25 CP er best?

Den knallharde konkur- A. Ogs~ her er det grundig
ransen om hvem som har den sjekking, pen hilsing og i det
beste CP en fortsetter med full hele tatt en oppWrsel som det
styrke. Forrige gangen bare kan hentes pluss ord for
presenterte vi 4-8 CP til Kp B, Men om det holder i forhold
og denne gangen er det umulig til 4-8 CP ?

~ komme utenom 4-25 CP, Tja ....
som "holdes" av tropp 1, Kp

Velferdsoffiseren, kapteinSakshaug, har tolv
pistoler og sju luftgevær som
n~ er stilt til disposisjon for
avdelingene i NORBA TT. 
V~pnene er i sin tid beslaglagt
fra nordmenn som har kjOpt
dem tor~ ta med hjem forteller
Sakshaug.

N~ skal de benyttes til felles

beste for soldatene i NOR

BA TT, og da spesielt uteavdel
ingene.

Ammunisjon m~ de holde
seg selv. I forbindelse med
tilbudet understrekes det at

v~pnene kun skal brukes p~
henviste steder og til bestemte
tider.

•• ~ &;1 ===========================::::1"1



GENERALINSPEKSJONEN I XVII

- Denne kontinl(enten er STOR, sa
DKO-sjefen, bl a til Ruste i
mektroppen ...

DKO sjefen rakk innom de
fleste posisjonene, og det var
lagt opp et anstrengende pro
gram fra minutt til minutt, slik
at representanten for
Generalinspekt6ren i Hæren,
skulle f~ oppleve mest mulig.

I f6lget var ogs~ sjefen for
FDI 4/IR 4, oberst lOdd
Enge, og sjefen for FN
kontoret p~ FDI 4, major Per
Christensen.

- Jeg vil spesielt trekke
frem den gode lag~nden som
jeg har sett her nede, Soldater
og befal g~r godt sammen, og
de st~r godt sammen. Dette er
en styrke. I tillegg har det
heller ikke vært mulig ~ unng~
~ legge merke til det spesielle
glimtet i 6yet, som er godt ~ ha
med seg i FN-tjenesten, sier
generalmajor Rosnes.

- Jeg er oppriktig glad for
at jeg kan rapportere tilbake
til GlH at denne kontingenten
ikke p~ noen omr~der st~r
tilbake for de kontingentene vi
har hatt tidligere. Snarere tvert
om, sa generalmajor Arne r
Rosnes.

D en norske FNkontingenten er p~ rett
spor. I mange tilfeller er den
STOR. Det jeg har sett, og det
jeg har opplevd har styrket
meg i troen p~ at den norske
FN-styrken er beredt til, og
har evner' til ~ gj6re en best
mulig jobb i S6r-Libanon.

Det sa sjefen for
Distriktskommando
Ostlandet, DKO, general
major Arne I Rosnes, e~ter en
ukes inspeksjon i den norske
FN-styrken.

Heller ikke Rune Dahle fra Pl-troppen hadde spesielle problemer i Libanon.

Han liker seg godt, fikk generalmajor Rosnes vite. Som vanlig (det vil si to

ganger) hadde It Vik fra Pl-troppen ingen nevneverdige problemer med

æresvakten. Det eneste m&tte være et kryssbelte som nok var islappeste laget.

Sa generalen. Ingen var uenig.

· IS· ·
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GENERALINSPEKSJONEN I XVII
D et var en stn1lende opplagt DKO-sjef som
besOkte den norske FN
kontingenten. Generalmajor
Arne Rosnes startet sin runde i
Naqoura hos den norske kon
tingentsjefen, oberst Backer J

Senere stod b~de Normaintcoy
og NORBATT for tur.

Generalen og hans fOlge
fikk et hardt program rent
tidsmessig. Det gjaldt ~ f~
besOkt s~ mange posisjoner
som mulig. Grovt regnet
besOkte han fire hundre
soldater og befal i NOR
BATT, de fOlget var p~ 4-20
OP p~ inspeksjon ble det spurt
fra generalen hvorfor man
reiste ned for ~ tjenestegjOre i
UNIFIL. Korporaen svarte
som rett og riktig var at dette
var den fjerde sommerkon
tingenten p~ rad som han var
med i. Tidligere hadde han
vært soldat i XI, XIII og XV.

Det var en pussig kombinas
jon, bemerket generalen, men
da svarte korporalen at det var
det slettes ikke, for om som
meren var han her nede, og om
vinteren var han hjemme i
Norge som snekker. Bedre
sommer kunne han ikke ha ....

to ganger fikk generalen op-

pleve NORBATT p~ det
raskeste. FOrste gangen var da
det gikk skarp CPalarm p~
4-26HQ, idet DK-sjefen var i
ferd ~ inspisere troppen.
«Gaupealarm» skrek soldaten
nedenfor taket, og plutselig
var det bare generalen og
oberst Enge som stod tilbake.
Andre gangen var da vi kom
tilbake fra HQ KpB, og en
OFF soldat hadde skutt seg
veg gjennom 4-26 CP.
Eskorten v~r utgrupperte, og
DK-sjefen kunne fOlgedet hele
fra CPhuset i 4-25 CP.

Etter noen minutter ble
alarmen avbl~st, og CP ~pnet
igjen. Generalen hadde en
kommentar:

- Bra. Meget bra!

Generalmajor Arne Rosnes fant demonstrasjoene aven hundepatruljes

pågripelse av «armed elements» svært interesant. Her er de forkledde in

filtrat6rene fra hundetroppen Henriksen og Kavli.

Da generalen inspiserte 4-27 OP var det stille iområdet. Ingen visste at det

bare 1I0en uker senere skulle hyle i artillerinedslag bare snaue to kilometer

nord for de norske stillingene under Hezbollah angrepet på DFFIIDF still

ingene.

Il r:::::r 6" • I



TRULS raser aen ene PPKen
ned til selve CPen, mens den
andre tar av littf~r, og kj~rer
opp i ~sryggen hvor soldatene
utgrupperer.

Demonstrasjonen var en
suksess, mener fra venstre
oberst Enge FDI4/IR4,
generalmjor Rosnes, bnsjef,
oberst L~set, S-3, major
Ringheim og sjef KpB, major
Kogstad.

Vi er p~ 4-22 CP. Generalen
og hans HHgehar vært oppom
4-20 OP, og har f~tt
demonstrert en TRULS
utrykning fra Saqi.

- Det er trygt ~ se at
mektroppen kan sakene sine,
sa generalen 4-22 CP er godt
sikret n~r dp' ~jelder
uvedkommend .. presse
seg veg inn . Blatt . Ved

Vertskap i verkstedkompaniet var sjef og NK. Generalmajor Rosnes fant NMC svært effektive og dyktige, og

berammel hele kompaniet for en fin innstilling til FN-tjenesten. på bildet ser vi fra venstre den norske kon

tingentsjefen, oberst Backer, sjef NMC, oberstlaytnant Lutdal, DK-sjefen generalmajor Rosnes, sjef FD/4//R

4 oberst Enge og NK NMC, major Borlet.

• Pakkene utgjorde mellom
to og tre paller p~ Hercules
transporten som kommer hver
3. uke

GENERALINSPEKS,JONEN I XVII

«TRULS» imponerte

POSTEN KOMMER

En snau mgned etter at
generalen var sterk og klar ble
posten sendt til Norge. Til stor
glede for de som hadde g~tt
bgde tre og fire m~neder og
venter p~ en etterlengtet pakke
fra de norske FN-styrkene. N~
blir rutinene lagt om slik at vi
skal unng~ at pakker blir lig
gende over. Alt skal sendes s~
fort det er mulig, og FN
personellet er allerede nt tre
m~neder f~r rotasjonen, opp
fordret til ~ begynne p~
postpakkingen .

D ette m~ vi f~ ordnetp~ straks.
Sa generalen og pekte pg den
store posthaugen. Der l~ det
pakker sg langt tilbake som i
begynnelsen av april. Alle
skulle til Norge·.

-
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GHNElM.LINtSPEKS'0N~ I XVII- ]

Det lyser spenning og engasjement i ansiktet til sjefen for FDI4/IR4, oberst Odd Enge. Bildet er tatt inne i
CPhuset på 4-25. Ennå vet vi ikke om det vil bli skyting.

et ble litt dramatikk
for generalmajor

Rosnes og oberst Enge.

Det f~rste som skjedde var
at 4-25 CP stengte fordi det
var blitt meldt fra 4-26CP i
Kaukaba at en DFF soldat
hadde tvunget seg gjennom
CP en, og var p~ veg mot 4-25
CP, der generalens f~lge ak
kurat skulle passere. Eskorten
utgrupperte , og generalma
joren og obersten ble bragt inn
i huset til 4-25 CP. Etter en
fem minutters tid viste det seg
at soldaten ikke hadde kom
met lenger enn til DFF huset.

Alarmen ble avbl~st, og vi
kunne fortsette p~ inspeks-

jonen. Den andre episoden sk
jedde da DKO-sjefen skulle in
spisere troppen i 4-26 HQ 
Kaukaba, en dag senere.

Vi stod p~ taket, og
generalemajoren hadde kom
met til tredjemann da det gikk
skarp CP· alarm. En av

stridsvognene utenfor DFF
huset hadde startet opp.
soldatene l~p i stilling, men
den ble aldri kjOrt ut p~ vegen.

NORBATT hai neJlatt
trafikksikkerhetsutvalg som
skal se p~ tiltak for ~ senke an
all trafikkskader.

Dette er restene aven J-20 som gikk rundt i Deltasvingen på vegen mot 4-9.

Ingenting å g)6re her, sier verkstedguttene iNOR BA TT. Den skrotes.

I

skadetoppen. Dette skal, og
m~ det bli en endring pt Jeg
har derfor gitt ordre om at det
skal settes igang en trafikk
sikkerhetskampanje i den nor
ske FN-bataljonen. Ikke bare
blant sjaf~rene, men blant alle
som har adgang til ~ kj~re
bil. »

Det sa generalmajor Arne
Rosnes, noen timer f~r han
avsluttet sin inspeksjon i
NORBATT. DK-sjefen var
klar over at det ikke er alle
bataljonene i UNIFIL som er
sa samvittighetsfulle som den
norske. Andre bataljoner unn
later ~ rapportere inn
sm~bulker, og far derved en
lavere skadefrekvens .

Men det er ingen grunn for 1

ikke ~ pr~ve a bli bedre bak
rattet. Det er f~rst og fremst
hastigheten som m~ ned.

Jeg n~ler ikke med a skryte
av den norske FN
kontingenten, men det er en
ting jeg m~ sette et minustegn
foran, og det gjelder de Mye
tallene for trafikkskader som
NORBATT st~r for. De
statistikkene jeg har sett, viser
at NORBATT ligger p~

KOMITEEN

Dette utvalget best& av
transportoffiseren, kaptein

Seternes, som erform~n, ..~~
sj~f~rer fra et letl"og fti tunt'
kj~retOy, to representanter fra
hvert av utekompaniene, to

f;a Br:-rstaben og eJ:lr~p'resen-t~nt fra MP" @ fR,.
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D et var s6ndag den 27.juli 1986. Stedet er
NORBATT, og byen Kaukaba
med 4-26 HQ og tropp l KpA.

Plutselig melder Opene inn
angrep p~ DFF posisjon 27, 28
og 55. Tjue-tretti mann rutsjer
nedover en skr~ning p~ veg
mot DFF 27. Det blir svart p~
angrepet med artilleriild. Som
treffer en LebArmy leir lenger
nord. Angrepet p~ DFF 27 og
artillerisWtten f6rer til nedslag
rundt og nord for Kaukaba.
Troppen g~r i dekningsrom.

(,,)

GAUPEALARM I NORBATT

Det er kap tien H6yden i UNIFIL ops som tar imot de fortl6pende meldingene fra NORBA TT ops. Vi ser 16yt

nantene Skauge og Pettersen, og 6 verst fungerende bnsjeJ, oblt Standnes, 5-3, major Ringheim og It Pettersen.I

I Saqi gis det ordre om
Myere beredskap. «Forbered
gaupe». En snau halvtime
senere dr6nner det to ganger
med noen minutters
mellomrom i byen. Ordren gis,
tyfonanlegget piper ut, for
f6rste gang p~ to kontingenter
g& HQ i gaupe. KpA har sittet
en dr6y halvtime da alarmen
g~r i Saqi. Her er operasjon
soffiseren, major Morten
Ringheim;

- Vi ville ikke ta noen
sjanser da det ble meldt om to
«nedslag». Selv om dette viste
seg ~ være lyden fra
krumbane-skyting, gjorde vi
riktig da vi gikk i gaupe. Vi
fikk testet oss p~ flere m~ter,

ikke minst n& det gjelder inn
melding fra kompaniene og
gaupene. En annen ting er at
denne alarmen for en del av
oss var en nyttig p~minnelse
om at vi tross alt ikke er pKo
sommerferie i Syden. Vi MA
og vi SKAL være forbredt p~
gaupealarm n~r som helst p~
d6gnet. Mange steder fungerte
dette bra. Andre steder trengs
det enda litt mer drilling, sier
S-3 major Ringheim.

Det ble ikke gjort skade pa
norsk personell eller materiell
under skytingen, som stoppet
ved 2130 tiden.

Det var Hezbollahstyrker
som angrep DFF stillingene.

I kontingent XVII var det
4-18 OP som var de f6rste fil ~
g~ i deknings rom p~ skarp
alarm. Det var p~ forsom
meren at en katusha landet
snaut hundre meter unna.
OPen, og personellet gikk'
selvf6lgelig i gaupe umid
delbart.

For HQ i Saqi var dette den
f6rste skarpe gaupealarmen p~
'to kontingenter .

I~. ·



SKARP
PROTEST

Godt il vite
at vi mestret
situasjonen

Oet var en usedvanlig skarp
protest som ble sendt fra
UNIFIL opsen til liason of
fiseren til IOF etter denne
episoden. I svært klare ordlag
ble episoden sterkt ford~mt.

I rappporten som gikk hjem
til Norge ble det avslutningsvis
pekt p~ at den norske kon
tingenten for lang tid tilbake
har bedt om pansrede
eskortekj~ret~y p& hjul. Slik
situasjonen er idag sitter
eskortemannskapene uten
noen form for beskyttelse.
Enten bak p&en M6 eller J 20.

- I ettertid var det godt ~
vite at vi mestret denne situas
jonen. Jeg er glad for at Berget
og Jensen bakp~ J 20, og
sjlit~r Eqqe, viste seg ~ være
sterke nok til li t~le en situas
jon som vi aldri h~per p~, men
som vi alltid mli være
foreberedt pt

Jeg var ikke direkte redd
selv om, situasjonen var
utrivelig og jeg lurte jo p~

__I hvordan dette skulle ende da
skuddene kom.

Oet sier fenrik Oag Lieungh
fra Stavanger. Han legger ikke
skjul p~ at situasjonen fort
kunne ha utviklet seg til et
blodbad. Nordmennene stod
ansikt til ansikt med OFF
soldatene, og det er hevet over
tvil at fenrik Lieunghs
n~kterne og kalde reaksjon
forhindret mer skyting under
denne situasjone. Oet gikk
heller ikke lang tid f~r b~de
bataljonssjefen og kontingent
sjefen oberst Backer personlig
ringte opp og gratulerte
fenriken og hans mannskap
med en eksemplarisk
oppf~rsel.

andre gang fra OFF-soldaten

og belp'nte ~ g~ mot sin egen
bil. p A nytt ble han anropt.
Fenriken snudde seg, og denne
gangen var det en annen OFF
soldat som siktet p~ fenrik
Lieungh. Oenne skj~t ogsli to
skudd, som antagelig gikk
mellom nordmannen og bilen.
Men farlig nær hodet til
vaktlagf~reren. Fenrik
Lieungh stod fortsatt bom
rolig, men gjentok at dette var
totalt unOdvendig. Etter en del
diskusjon om dette var OFFs
sin veg eller ikke, ga fenriken
OFF-soldatene medhold i
dette; det var OFF sin veg.
Oette var mer for ~ komme ut
av situasjonen enn for ~ in
nr~mme noe reelt. Oen norske
fenriken var ogs~ enig i at
«alle burde ligge p~ h~yre side
av vegen», og med en finger i
været med «next time .... »
samlet OFF-soldaten sammen
folkenen sine, og reiste videre.
Fenrik Lieungh gikk tilbake til
bilen og fortsatte mot Et
Taibe. Hele episoden hadde
tatt dr~ye fem minutter.

soldaten mente at nordmen
nene hadde kj~rt p~ venstre
side av vegen, noe fenrik
Lieungh svarte var umulig
siden OFF-lastebilen hadde
passert hele kolonnen. Oa
forlangte OFF-soldaten at
fenrik Lieungh skulle betale
for et speil som skulle ha blitt
knust p~ OFF-lastebilen. Oette
ville han ha erstatning for.
Fenrik Lieungh avviste dette,
og sa at diskusjonen ikke
hadde noen hensikt. Fenrik
Lieungh snudde seg deretter
og gikk mot eskortebilen. Oa
skrek OFF-soldaten igjen,
hvorpli fenrik Lieungh snudde
seg, og stirret rett inn i
geværl~pet til OFF-soldaten.
Sekunder etter smalt det to
skudd som f~k forbi p~
fenrikens venstre side. Fenrik
Lieungh sa da at denne reaks
jonen var helt unOdvendig,
men han ble st~ende med
fronten mot OFF-soldatene.
Igjen begynte diskusjonen om
speilet og erstatning. Men det
var ikke noe speil som var
knust. Fenrik Lieungh sa at
han ikke hadde noen penger li
betale med, og snudde seg for

D et er en vanlig dag forenklaveekspressen.
Lagf~reren denne dagen
fenrik Lieungh sitter i bakerste
bil. En J 20 med mitr montert
bakpt I kolonnen er det fem
kj~ret~y med de to
eskortebilene. Vel en
kilometer f~r Et Taibe m~ter
den norske kolonnen en OFF
lastebil. Lastebilen passerer
den norske kolonnen uten pro
blemer, men alle kj~ret~yene
m~tte trekke ut p~ vegkanten
for at OFF bilen skulle
passere. Oa DFF-kj~ret~yet
hadde passert det siste norske
kj~ret~yet hvor fenrik
Lieungh satt, kj~rte den nedi
en dump. Noen meter senere
stoppet OFF-lastebilen. Nord
mennene fortsatte. Oa ropte
OFF-soldatene etter nordmen
nene, som fortsatte ~ gli
fremover. S~ skj~t OFF to
varselskudd. Oa stoppet den
riorske kolonnen. Fenrik
Lieungh gitt ut av bilen, og
bakover en sju-lhte meter mot
DFF-soldaten som skrek p~
ham. Oe andre seks OFF
soldatene hadde g~tt ut av
bilen, og utgruppert. OFF-

I



«Cazao» iNORBATT:

Den firbente pensjonisten
Flagget
pR plass

«Cazan» er gammel, Litt d6v. Og litt blind. Men han er fremdeles en flott hund. Den firbente pensjonisten sees

nå labb i labb med MP-sjefen, 16ytnant Lars Finstad.

s

C azan» er drOyt elleve~r gammel. Han veier 46
kilo, og den flotte schæferen
er en veteran i FN
3ammenheng. I syv og et halvt
& har «Cazam> vært med p~ ~
holde NORBA TT AO rent for
infiltartOrer. N~ er han tatt ut
av tjenesten. «Cazan» er blitt
Forsvarets fOrste firbente pen
sjonist. Uten pensjonspoeng.
men med hederlig omtale ...

Det er MP-sjefen i NOR
BATT, IOytnant Lars Finstad,
som har f~tt det hele og fulle
ansvaret for «Cazan». - Alle
hundens problemer, er n~ dine
problemer, stod det i brevet
fra sjefen for Forsvarets

Hundeskole, major Gimre.
Hittil har det ~ sette' seg inn i
hundens problemer, kostet
MP-sjefen tre sting ...

- Da major Gimre var i
NORBA TT i sommer, ble det
mye prat, om hunder, sier It
Finstad. LOytnanten er
politimann i det sivile, og har
vært i hundetjenesten ved Oslo
Politikammer siden 1983.

Hjemme i Norge har MP
sjefen sin egen godkjente
politihund.

- «Cazan» var blitt for

gammel. HOrer litt d~rlig, og
synet er ikke som det engang
var. Det ble snakket om ~

bytte ham ut. Det ble spOkt
med at jeg kunne f~ hunden,
sier Finstad. Men noe mer ble
det ikke snakket om det.
Dengang. Men da MP-sjefen
kom tilbake fra to ukers per
misjon i Norge, l~ det et brev
fra Forsvarets Hundeskole i
postkassa. Og den nye firbente
kameraten satt i MP-vakten og

_logret. «Cazan» og MP-sjefen
sees n~ labb i labb i NOR
BATT. Tolvte og eldstemann i
hundetroppen har sluttet ~
fange infiltratOrer.

N~ er det litt jogging. Litt
lydighetstrening. Og mye kos
og fluefanging.

D et norske flagget har. kommet p~ Norbatt
Plass i Saqi. Endelig vil mange
si, etter at det for flere kon
tingenter fra de sivile myn
dighetene ble sagt at Norbatt
Plass skulle være norsk ter
retorium.

En liten bit Norge. Og bare
litt mindre enn TrOndelag... I
lang tid var det FN-flagget
som vaiet p~ flaggstangen.
Men STKp ville ha det norske.
Og slik ble det. Ingen kan
stikke under en stol at det er
godt ~ se rOdt, hvitt og bl~tt
flagget vaie i hOstvinden.

N~ er det mye som tyder p~1
at Forsvarets Overkommando
har satt fart i ~ anskaffe nye
eskortekjOretOy fra Frankrike.
Det er ikke en dag for tidlig.
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Alterbord fra Norge til NORBATT:

Værsågod. ta imot den norske gaven fra elevene og lærerne på Fredtun Folkehogskole, sa bnsjefen ved overrekkelsen.

ingen i Libanon. En spesiell
takk ble rettet til n~værende
garnisjonsprest i Bod6, Helge
Utaker, for hans utrettelige
arbeid med ~ bygge opp igjen
kirken i Rachaiya etter bomb
ingen.

N~ har den stolte nyop
pussede kirken f~tt sitt norske
alterbord.

Det var en sprakkyndig bnsjef som holdt en kort tale for Rachaiya fikk sitt

etterlengtede alterbor.J. Obersten hadde trent lenge og godt på de arabiske
ordene. Men hva han sa, nei se det vites ikke. Vi kan ikke arabisk.

STOR GLEDE

av formingskiassene p~ Fred
tun.

I sin takketale sa den
libanesiske tolken at gaven er
et tegn p~ den norske
medmenneskelighet, og
respekten for sivilbefolkn-

Fredtun Folkeh6gskole lig
ger i Stavern.

BN-presten den gang. Han tok
senere kontakt med skolen, og
s~ bestemte den internasjonale
klassen at de skulle bygge og gi
bort et alterbord til nettopp
Rachaiya.

Bordet ble overlevert NK
NORBA TT, oberstl6ytnant
Standnes i midten av mai i ~r,
og er lagd av norsk furu aven

En fullsatt kirke med gjestende generalmajor Rosnes ispissen for den norske

FN-bataljonen ga en fin ramme rundt overrekkelsen av det norske alter

bordet, som er lagd i helnorsk furu .

N ~er alterbordet fraFredtun Folkeh6gskole
p~ plass i Kirken i Rachaiya.
Overrekkelsen skjedde under
bes6ket til generalmajor Arne
Rosnes, og det var bataljonss
jefen som p~ vegne av de nor
ske FN-styrkene overrakte
aIterbordet. Obersten talte til
den fullsatte kirken p~
arabisk.

LANG REISE

Historien om alterbordet
..startet s~ tidlig som i 1982. To
s6sken fra Rachaiya kom til
Norge for ~ g~ p~ Fredtun
Folke-h6gskole. Et opphold
som norske soldater og befal i
NORBATT. dengang hadde
satt igang. Helge Utaker het

• '/~I
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Dætta
var
moro!

D et var stor festivitas iRach'aiya t NORBA TT.
Kirken skulle f~ nytt alterbord
fra Norge. Sivilbefolkningen
hadde m6tt frem. Det var
mange, og de stod utenfor
kirken og vented p~
generalmajor Rosnes, og
bataljonsledelsen.

Sol, major Sæther, og S-4,
major Caspersen skulle ogs~
til Rachaiya. Og ville være p~
plass f6r generalen og f6lget.
De gikk mot kirken. Og derm
ed braket det igang. De sivile
tok S-l. for generalen, og satte
igang med rop og skrik og
salutt. S-l mistet fatningen et
lite 6yeblikk, men fant fort ut
at her var det bare ~ gj6re gode
miner til slett spill.

Han gikk rekke opp og
rekke ned. H~ndhilste og
smilte til alle. Omtrent som en
general. Men hvor lenge var
Adam i Paradis? Br~tt kom
den ekte generalen, og S-l
m~tte haste inn i Kirken. Der
ble han sittende tankefull.
Lenge.

Men s~ kom det; dætta var
~oro, gitt ...

(Og slikt hadde vi IKKE
vært med p~ f6r)

... Men sli kom den ekte generalen,

og blide 5-1 og 5-4, mlitte pent

haste inn i kirken. - Men moro
var det læl/. sa 5-1.

Kontingent XVII har hattsitt f6rste bryllup. Det
var soldat Ingvald Torbj6rn
Tharaldsen, rekapp fra XVI,
som i slutten av juli kom
tilbake til NORBATT som
sivil for ~ gifte seg med AIDA
(20).

Tharaldsen reiste via Beirut,
og hadde arrangert det aller
meste med reisen og bryllupet
selv. Men det skjedde ikke
vten dramatikk. - Forst send
te jeg visums6knad til den
libanesiske ambassaden i
Sverige, forteller Tharaldsen.
- Ukene gikk uten at jeg fikk
svar. Ved henvendelse til am
bassaden ble det svart at der
hadde man ikke mottatt noen
s6knad. Sider. mitt norske
pass var i samme

s6knadsbunken hadde jeg NORBA TT, via et titalls
sendt s6knaden rekomandert, poster i Bekadalen. Alt gikk
og etterhyert m~tte am- greit, og bryllupet nærmet
bassaden heise hvitt flagg, og seg... Da fikk Tharaldsen
innr6mme at de hadde f~tt jallamage. P~ bryllupet den
visums6knaden. Dette to~ fire 31. juli var han blek og uvel,
uker. Deretter var det masse men stilte opp. Midt i seremo
andre papirer som skulle ord- nien gikk alarmen.
nes for jeg kunne reise, sier Soldatkamerater raste ned p~
Tharaldsen, som dagen f6r sykestua for ~ hente tabletter,
avreise til Libanon fikk brev slik at han kunne gjennomfOre
fra forloveden; hun turde ikke bryllupet. I dagene etter at de
reise til Beirut for ~ m6te ham. hadde blitt mann og kone, l~

Tharaldsen rett ut. Alt han
Da flyet landet i Beirut spiste gikk rett gjennom. Og

trodde Tharaldsen at han det gikk fort. Tharaldsen ble
m~tte finne frem til FN- innlagt p~ sykestua. F6rst en
personell som kunne hjelpe uke etter bryullupet var han
ham. Bare tilfeldighetene ville frisk nok til at de to nygifte
at han mOtte AIDA, som kunne begynne hjemreisen til
hadde trosset seg frem til den Norge og Kristiansand, hvor
libanesiske hovedstaden. den 22 ~r gamle soldaten bor
Deretter bar det rett ned til og jobber.
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REDDET!
/1

Det var jubel da det utmallede eselet kom over bronnkanten. Tegning:
Anders Kv&le Rue, Forsvarets Forum.

Mannskaper fra NORBATT reddet et esel
fra en langsom og pinefull dl}d
i slutten av juli. Dyret hadde
falt ned i en gammel underjor
disk brl}nn oppe pg van
nMyden, og bare helhjertelig
innsats fra transporten og
sambandstroppen og NOR
BATTs stl}rste IMtevogn red
det eselet oppe fra den over
seks meter dype fellen.

Det var to sivile som opp
daget eselet nede i brl}nnen.
FN-mannskaper pg van
nMyden ble kontaktet. Da
hadde eselet trolig vært i

dMsfellen i flere dl}gn. Det
var svart medtatt da mann
skaper fra samband stroppen
firte seg ned til dyret.

LMtekran ble tilkalt, og det
ble gjort klart for g heise dyret
opp. Nede i brl}nnen fikk man
festet tau rundt eselet, og sg
bar det opp av dl}dsfellen og ut
i det fri.

Operasjonen ble ledet av
troppsjefen i sambandstrop
pen, kaptein Olsen. Og kortere
kan ikke en sluttkommentar
bli; - alle var glade for at det
gikk bra. Ikke minst eselet. ..

Ikke
Inummer 1 av Blue Beretkom vi i skade for g skrive
at samband stroppen i Nor
maintcoy er «potetfatet».

Dette beklager vi
selvfl}lgelig sterkt. Likeledes
beklager vi at vi siterte tropps
jef, kaptein Bærl}pg fl}lgende:

- En sambandssoldat er
som poteten, han kan brukes
overalt.» Dette er selvfl}lgelig
rav ruskende galt. Det riktige
er jo at han kan brukes TIL
ALT.

Unntatt er naturligvis
krydrete reportasjer i Biue
Beret...

Ros
til gutta

pg mange omrgde har kon
tingent XVII vist seg g være
blant de bedre. Ogs{i ngr det
gjelder oppfl}rsel pg 60 timer
og leave.

Det er (nesten) bare ros g fg
fra MP-personellet pg det nor
ske FN-personellet som reiser
ut pg fortjent permisjon. Og
bataljonsledeisen slutter seg til
den positive kritikken, og
hgper at soldater og befal
fl}lger opp dette.

Forsvarsdepartementethar ggtt inn for at Norge
deltar med styrker i UNIFIL
ogsg etter 19. januar, som er
datoen for neste fornyelse av
mandatet. Den 19. juli vedtok
sikkerhetsrgdet i FN at
UNIFIL skulle fornyes med
seks mgneder fra 19. juli.

I forbindelse med en even
tuell mandatfornyelse i midten
av januar, Onsker
Forsvarsdepartementet g se
nærmere pg Norges engasje
ment i UNIFIL. IFD mener
man at en slik vurdering ikke
bare skal ta opp hensyn som
kommer frem i det kontrete
mandatet for UNIFIL, men se
nærmere pg andre ting i og
rundt FN-styrkene i SOr
Libanon.

FD kan tenke seg g kikke
nærmere pg disse tingene;
UNIFIL virker som en bremse
pg Israels oppfOrsel i Libanon,
styrken er en viss internasjonal
garanti for ro og stabilitet i
landet, en tilbaketrekning
kunne fg katastrofale fOlger
for menneskene som bor i
Libanon, UNIFIL-styrkene
har pg mange mgter tatt over
vernefunksjonene til de sivile
myndighetene som er ute av
stand til g verne befolkningen.

FD mener ogsg at den nor
ske FN-bataljonene har en
.særdeles viktig oppgave idet
den er utplassert i det
strategisk viktigste omrgdet i
SOr - Libanon.
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Sa generalen og reiste.

Under sin korte inspeksjon i
NORBA TT i midten av august
sa FC at han Vilr svært
overbevist av den norske
m~ten g l~se sin del av
UNIFILs oppgave pg. - Jeg
ser helt tydelig at her er det
gutter som vet g ta et tak ngr
det kniper. Man stgr ikke med
hendene i lommen og venter.
Jeg er meget forn~yd med det
jeg har sett og opplevd,

FEM
FLER

Det sa Force Commander,
generalmajor Hagglund til
Blue Beret i midten av august.
Det betyr at s~knaden ng lig
ger i New York, og det er
svært mye som skal til for at
den norske FN-bataljonen
ikke skal fg den ~kningen de
har bedt om.

HUNDER

UNIFIL har sendt videremed anbefaling den
foresp~rselen som NORBATT
kom. med om g fg fem flere
hunder.

En hale som ikke kan logre

SORG.

Et hjerte som ikke vil sIg

To ~yne som ikke kan se.

Flere hjerter some bl~r
mange ~yne some ikke ler

En b~yer hodet for en venn
og grgter

Noe er gitt opp, og blir aldri
som mr.

Ikke noe g si pg servicen,
med andre ord ....

uker med rekonvalens. Tred
jemann er Tommy Hansen fra
HQ KpB, som ogsg mgtte
gjennom en menisk operasjon.
Hansen fgr aldri spille mer fot
ball.

De svenske (pleierne er
Birgitta, Anna, Karla og
Marie.

ALI

All motl~se over livet hvor
Vi skal aldri svikte ditt alle mg d~.

minne!

Alltid ga _ han respons i
kamp og kameratskap.

Hans personlighet rager
h~yt bgde blant hund og men
neske.

Han har satt merker etter
seg hos mang en hundef~rer,
og han vil bli husket av oss en
menneskealder.

Du sviktet oss aldri.

vgr alles kjære Ali har ggtt
bort, og jakter ng pg de evige
jaktmarker.

Han minnes ved kvaliteten
av nervestyrke, stolthet og
skarphet.

soldater som ble sendt avggrde
til Swedmedcoy for operasjon.
Fra venstre Jan Erik Pedersen,
Trentr StKp, som mgtte ha en
menisk operasjon etter en fot
ballkamp, i midten den
hardest skadde, Torleif
Strandenes fra tr l Kp B, som
fikk brekt leggen pg to steder,
i tilleg til at leddbgndet r~k
tvers av. Strandenes mg regne
med seks uker med gips og fire

Hundetroppen NORBA TT XVII

«ALI» ble plutselig syk utpg
kvelden, og bare en snau time
etter var det slutt.

Det var «VLI» som falt pg
sin post pg 4-14 OP, san
synligvis pg grunn av et
ormebitt.

For hundetroppen er det
nesten som g miste en soldat.
Teamet med hund og
hundef~rer blir ettervert to
sider av samme stykke. Her er
hundetroppens minneord og
avskjedsdikt til en trofast
kamerat, som aldri kommer
tilbake.

Hundetroppen mistet enhund i slutten av juli.

D et har vært en delskader hos norsk FN
personell de f~rste mgnedene
av XVII. Skadene har oppstgtt
pg grunn av uvettug bruk av
tennvæske ELLER deltagelse i
fotballturneringen .

Det har faktisk vært tilfelle
for de aller fleste, siden
skadene var sg mange, og
tildels ogsg omfattende. Her
har vi samlet tre NORBATT

HOS SVENSKE VENNINNER

I/SI .\.~~~~===



HUNDER MOT TYVENE

Smiths
venner?

F ra p~litelige kilderf~r BLUE BERET opplyst
at det er igang en aksjon for ~
stifte bevegelsen «Smiths ven
ner» i NORBATT. Arsaken
skal være den stigende uroen
f~r presteturene som ledes av
BN-presten, major Smith. I
den senere tid har det vært
unormalt mange som har
kommet hjem fra Jesu fotspor
med h6yst u6nskede EGNE
fotspor, i form aven voldsom
16smage. Ryktene vil ha det til
at BN-presten ser sitt snitt i ~
straffe de sm~ urokr~kene
med noe skummelt i drinken.

Biskop Aarflot 6nsker ikke ~
kommentere saken. Det gj6r
heller ikke initiativtagerne til
aksjonen.

De mener ~ ha driti seg nok
ut som det er ...

LOTTO
Feltpostkontoret i den nor

ske FN-bataljonen har startet
med LOTTO-spillet.

N ormaintcoy er plaget avtyveri. Personer klipper
seg gjennom gjerdene og st
jeler med seg klær, verkWy,
bildeler og ikke minst bensin.
N~ har NMC bedt om to
hunder og hundef6rere for ~
stoppe tyveriene.

- Tyveriene g~r utover sik
kerheten. Vi vet ikke hvem det
er som bryter seg inn i leiren.
Antagelig er det smKtyver,
men hvis ikke, og vi har am-

mumsJon ob v~pen her? Det
sier NK iverkstedkompaniet,
major Borlet. Tyveriene er et
ukentlig problem. Mest
forsvinner verkt6y, 'ldær og
bensin, men det har ogs~ blitt
stj~et en bensindrevet vann
pumpe som ble skrudd 16s fra
en bil og tatt med. Major
Borlet mener det er vanskelig ~
ansl~ hvor mye som blir borte,
men snakker om tap p~ flere
«titusener» .

- OgsKUNIFILs sikkerhet
sinspeksjon har anbefalt at vi
tar i bruk hunder til ~ vokte
leiren. Idag har vi streifvakter ,
og det holder ikke, mener
Borlet, som synes det er ekkelt
med tyveriene fra NMC-Ieiren.

- Det eneste positive med
det er at vi vet det ikke er noen
av vlire egne, legger NK til,
som 6nsker seg hunder fra
Forsvarets Hundeskole. Mye
tyder p~ at han vil f~ det.

LOTTO har allerede rukket
Kbli et populært spill hjemme i
Norge. Spilleregler, kuponger
og .opplysninger om det nye
spillet rettes til feltpostkon
toret i NORBATT, Normaint
coy eller Naqoura.

Vinnertall ene blir opplyst pli
radio NORBA TT hver s6ndag
kveld .

• •;f~ { •



DA DATT HAKA TIL OLSEN

SANskurt
Opp stigen. Bort med lokket. Ut med vannet.
Ned i kummen. Det er
dagligdags for sankorp Sturla
Rydningen i Normaintcoy, når
han er ute på vaskerunden.
Han skurer og renser alle vann
kummene i leiren. Ingen lett
oppgave når du selv er oppe i
den trange kummen, og i alle
fall ingen jobb for de med
klaustrofobi. Men rent blir
det.

ferdig kom det fra tropps
jefen; er du noe kjent med
forholdene her nede fra f6r,
kanskje? Jooo, måtte soldaten
innr~mme, han hadde vært
her «et par ganger f~r». Det
siste kom lavt og nærmest un
nskyldende.

- Når da, ville kapteinen
vite. Jo, svarte soldat R~nn
ing, jeg bar her i kontingent V
og VI og VII og IX og X ....

Da datt haka til Olssen.
Langt. Og Olav R~nning flyr
rundt og ordner opp sammen
med S-8 (mormor og de åtte
ungene).

på sin sjette kontingent. Og
har s~kt rekapp ...

Noen bedre?

En solid kar, som umid
delbart gjorde et godt inn
trykk. så også på troppsjefen
for sambandstroppen, kaptein
Olssen. Dette skjedde bare
noen timer etter at soldat R6n
ning hadde arrivert Ebel es Sa
qi; stedet er Olssens kontor. 
God morgen, R6nning og
velkommen til oss!

- Jo takk, svarte den
hMlige gutten, f6r troppsjefen
la ut på en vid og bred
orientering om Libanon, FN
styrkene, NORBATT, jobben
på ekspedisjonen, og alt det
andre som en dyktig troppsjef
kunen finne p~ ~ informere en
ny soldat om. Soldat R6nning
satt som et lys ytterst på
stolen. Lenge. Svært lenge. Og
kaptein Olssen fortalte videre.

Da orienteringen var nesten

Alle unntatt Kpsjefen, major
Kogstad.

- Jeg er mektig impornert
over hva guttene har fått til, sa
en tydelig stolt Kpsjef,
sekundene etter at den r6de
snoren var klipt over.

Dette handler om OlavR6nning. FN-vervet som
kom ned i midten av juli, etter
at det hadde blitt for lite folk
på bataljonsekspedisjonene
NORBATT.

Ny stove i
RACHAIYAHQ
Fullt hus og stormendejubel var rapporten som
kom fra åpningen av HQ
KpBs nye storstue i sommer.
Det ble invitert til et gedigent
innvielsesparty som kunne ta
pusten fra noen og enhver.

. ·/7· ·



J ann Martin Fjellbak erlandgistansel(}per. Den 21
m- gamle soldaten i tropp 1 Kp
A har meldt seg p~ til b~de
Athen Marathon OG New
York Marathon. Det sagnom
suste marathonl(}pet, der
200000 melder seg p~ men
«bare» 23000 f~r starte.
Fjellbak har tenkt ~ bruke
leaven sin p~ turen til New
York.

. N~r det gjelder Athen
Marathon i september f~r han
Wlge av to andre fra laget. Det
er Indrehus og Gamlem som
ogs~ vil være med ~ l(}pe
marathon i Athens gater. Til
New York reiser Fjellbak
alene. Hvis han f~r leave. og
hvis arrang(}rene tar imot hans
p~meldelse som en av de
heldige En av ti p~meldte f~r
starte.

- Jeg har l(}ptsiden jeg var
78 centimeter h(}y, forteller
Fjellbak, som syns det er litt
for varmt l(}psvær i NOR
BATT. New York Marathon
skjer i begynnelsen av
november. Frem til da sees
Fjellbak fjellimellom i NOR
BATT AO.

Lagf(}reren for lag fire i
tropp 1 Kp A sier i en kort
kommentar; oi, tjo bing, veit
du ... (Sersjant Odnakk)

lunn Martin Fjel/bak vill6pe New York Marathon. Dit må han reise alene.

men til Athen Marathon i oktober får han med seg de to lagkameratene ln

drehus og Gamlen.

D et er ikke hver dag dennorske FN-styrken har
50 ~rs jubilanter. Derfor
koster vi p~ oss en aldri s~ liten
trude lutt for NK i StKp, kap
tein Einar Feiring, n~r han
runder et halvt ~rhundre
fredag den 29. august.

Kaptein Feiring har blitt en
svært populær mann, ikke
bare i sitt eget kompani, men
for de aller fleste som har
kommet i kontakt med han.

Jubilanten er bortreist p~
dagen. Han er i Norge p~
leave...

· I/cF· •



Dette er Normaintcoyshardhauser i marsj takt. I
slutten av juli reiste hele
gjengen til Nederland og Ni
jmegenmarsjen. 40000 meter
hver dag i fire dager. Og alle
fem fullfOrte!

- VI kunne starte allerede
klokka halv fem om
morgenen, forteller fenrik
Kavli, en av de fem som reiste,
- og vi mgtte ha ggtt de fire
milene fOr klokka fem pg et
termiddagen. «Slik gikk fire
dager. Og seksten mil. Uten en
eneste vannblemme for noen
av dem, som med sin blg beret
vakte en viss oppsikt i den
25000 mennesker store mars
jen, som har blitt en besettelse
for mange. Nærmest mars
jgangernes BirkebeinerlOp.

Dette er verkstedkompaniets taktfaste kvintett iNijhmegenmarsjen. f. v. fenr Gyahals. It Lund. fenr Kavli. ma

jor Borlet og sjt Kristoffersen.

For NK, major Bolet var det
tolvte gangen han gikk, sers
jand(ristoffersen gikk for an
dre gang, mens de tre andre
debuterte.

- Vi gikk i indian bush,
uten GRU, men gutta mgtte ha
sekk pg minimum ti kilo,
forteller fenrik Kavli, som ble

overveldet av stemningen
langs ruten. Overalt var det
folk som stod og heiet pg oss.
Det var som en 17. mai.
Mange skulle ha autografene
vgre (!), og de fleste kastet
blomster pg oss.

- Det var en fantastisk op
plevelse, og spesielt moro var
det g treffe de rundt to tusen
andre nordmennene som ogsg
deltok, sier fenriken. Hun
regner med at hele moroa
kostet hver rundt 5500 kroner

med reise og opphold. Bortsett
fra en dansk gruppe fra
Kypros, var de fem fra Nor
maintcoy og en sersjant fra
MP-kompaniet i Naqoura, de
eneste deltagerne fra FN
styrkene.

Eivind Grondal imektroppen er imponert over Postverket.

POSTEN SKAL FREM

Ikke noe adresse. Bare en
tegning aven PPK (?), med en
FN-soldat oppi (GrOndai),
plassert et sted i midt-Osten pg
et tegnet kart som var limt pg
konvolutten (se det lille bildet)

- Men utrolig nok, brevet
kom frem til Erling GrOndal,
mek troppen, KpA, bare tre
dager etter at det ble sendt fra
Norge. Man kan si hva man vil
om posten, men denne gangen
mg de negative tingene kostes
under teppet. For maken til
service skal vi lete lenge etter,
sier Erling GrOndal fra Notod
den

Olso,

«Erling GrOndal»

B rev sendt fraNorge den 23. juli;

r. -"""""",,,,,,,,,,,,,,~~~~=======================:::::I'I/e9. ·



eksamen ble flyttet til et annet
sted. Og det stedet skulle være
lenger Ostover enn Naqoura.
Etter noen hektiske timer fant
vi ut at NORBA TT var
detstedet som alle kunne god-,
ta.»

sier S-5.» I de ni andre dagene
som eksamenen varte, hadde
NORBA TT full kontroll, og
det lille smule samarbeid som
var imellom elevene fikk en
br~ slutt. For den sOr
libanesiske ungdommen kunne
dette være et være eller ikke
være. Eksamenen kan best
sammenlignes med v&
eksamen artium, og bestl1tt gir
muligheter videre for l1
sturdere p~ universiteter. Der
for satt venn og fiende side om
side i NORBATT og skrev sl1
blekket sprutet.
Til slutt.

oberst Zacharias Backer: 
UNIFIL har arrangert dette i
flere l1r, men da har det alltid
vært i Naqoura. Det var ogsl1
meningen i l1r, men dette ville
ikke SLA-sjefen, general
Lahad. Han advarte elevene l1
mOte opp, og sa at da kunne
de likegodt 'gl1i dekningsrom
mene med en gang. Han ville
bombe stedet, hvis ikke

D et var noen hektiske. timer fra vi fikk beskjed
og til de fOrste kandidatene
kom, forteller S-5, kaptein
Nielsen.

- Den fOrste dagen ble vi
nok tatt litt pl1sengen, mener
Nielsen, og tenker pl1 man
dagens eksamen da det ikke
ver Orens lyd l1 fl1 under
teltdukene som fungerte som
skolerom. Elevene hjalp
hverandre, lærene skrev IOsn
inger pl1tavla, eller gikk rundt
og hjalp hver enkelt.

- Da var det ikke plass for
norsk eksamensdisiplin, nei,

Den forste dagen fungerte

skoleporten som sil. Senere fikk

man sall opp pigtrådsperringer .

IHEKTISK l

Alle ungdommene ble undersokt med metallsoker. Når antall kandidater kom opp ifem hundre skj(inner vi at

delle tok tid. De forste ungdommene var på plass allerede ved 0630 tiden.

D et har værteksamensdager i den nor
ske FN-bataljonen. I hun
drevis har sOr-libanesiske
ungdommer kommet til NOR
BATT for l1 gl1 opp i et eller
flere fag. Eksamenstilbudet
kommer fra UNIFIL som satte
igang et stort apparat for at
dette skulle fungere. Her er
den norske kontingentsjefen,

Trangt om saligheten ved

skoleporten. Det er MP-sjefen It

Finstad og MP korp Olausen som

styrer koen.

Hver morgen klokka sekstok et helikopter av i Na
qoura med retning av Beirut
for l1 hente de offisielle
eksamens oppgavene Samtidig
startet en kolonne fra Na
qoura med retning av NOR
BATT Underveis tok denne
kolonnen opp flere hundre
ungdommer.

Kristne, muslimer og
drusere. Side om side satt det
som skulle være fiender, og
humpet pl1lastebilen mot Ebel
es Saqi. En biltur pl1et par-tre
timer. Ogsl1 de offisiselle
libanesisk:: inspektOrene ble
hentet av UNIFIL. - Da var
vi sikre pl1 at alle kom frem i

)ive, sier oberst Backer.
Antall eksamens kandidater

varierte fra tre til seks hundre,
avhengig av eksamensfaget.
Elevene kunne gl1 opp i bl a
fransk, geografi, historie,
filosofi og matematikk.

- Uten dette tiltaket fra
UNIFIL hadde en til1rs
generasjon med ungdommer
fra SOr-Libanon vært uten
muligheter til l1 skaffe seg en
videre utdannelse, sier oberst
Backer. Eksamene lar seg ikke
gjennomfOre pl1 annen ml1te
enn i regi av UNIFIL.

. •~p •



Vi avliver ....

••

HORT I FARTEN

Onde tunger vil n~ ha det til
at det er flere S-er p~ veg.
Bataljonspresten skal bli S-10
(for de Ti bud), BN-Legen skal
f~ betegnelsen S-6.... , og It
Ostbye p~ ekspedisjonen skal
heretter benevnes som S-8.
(Mormor og de ~tt ungene) N~
venter alle med spenning p~
hvem som skal bli S-O.

Bataljonsstaben har f~tt sin
femte S. Det er kaptein
Nielsen, som n~ skal betegnes
med S-5 og vekk med den
gamle ord off, eller captain
sivil, som han ogs~ ble kalt.

FRA FIRE
TIL FEM
SSSSSSSSS

etter endt morgenbrief, atten
minutter p~ ~tte en dag, sa
takk for idag da han gikk p~
kontoret. I en kort kommentar
sier NK at dette var myntet p~
VO som gikk av. Ikke de
femhundreog~ttisju som gikk

o
pa....

- Vi er sm~, men vi er
mange ...

MIO, kaptein Engebretsen,
i et oppgitt minutt; Han er s~
dum at kr~ka tok feil av hodet
og en tom trestamme og bygde
rede inni hodet p~' n ...

P~ PI-Myden har en same
sl~tt seg ned. Liten av vekst,
men stor i ord.

ryktene som sier at l~ytnant
Ostby skal være utbrettslt i
neste Blue Beret. Selv om det
hadde vært ~nskelig ..

ryktene som sier at det er in
nWrt fleksitid i NORBATT.
Dette stemmer ikke selv om
NK, som fungerende BN sjef

Fiskeboller i posten

- Hvor blir det av mitt
TDYSYLTETYPETYTT??

Troppsjefen i tr 3 KpB, l~yt
nant Auranaune er s~ lidderlig
glad i tyttebærsyltet~y. Dette
har han tilkjennegitt flere
ganger, uten at sylteWyet hal
kommet p~ bordet i Kfar

. Hamam. Siste gangen var
t~lmodigheten slutt. Han
ropte til kokken;

Gliset

nenne gangen er det Nilsen i~troppen i NOf,;:"lATT som
har blitt utfordret av Ida Ler
fald i Normaintcoy.

Delle er jisk.ebo/legutteligaen på bn ekspedisjonen. Det er den lille gUllen

som har blill stor. Arild Pedersen imidten. jlankert av Christensen I.h. og 19

land. 5-8 var ikke tilstede da bildet ble tatt.

.,

Terje gikk i f~rste klasse p~
barneskolen, og fikk i
hjemlekse ~ lære navnet p~
moren og faren til Jesus. Da
han kom hjem skrev han ned
de to navnene p~ hver sin lapp,
og puttet de ned i Myre side p~
bukselinningen. Da læreren
dagen etter spurte etter navnet
p~ moren til Jesus, var Terje
oppe med h~nden. Læreren
spurte Terje. som stakk
h~nden ned i bukselinningen,
og fisket opp den ene lappen
slik at den s~vidt stakk over
buksekanten. - Maria, svarte
Terje og fikk rett. S~ var det
sp~rsm~l etter farern til Jesus.

D~nne gangen tok det litt
lenger tid f~r Terje

svarte, men endelig hadde han
funnet cappen: BIK BOK ....

Visekorporal Nilsen sender
pinnen videre til kapt Seternes,
transportoffiseren i NOR
BATT.

Det var en gang en liten gutt
som het Arild Pedersen. Den
lille gutten ble stor og reiste til
Libanon som FN-soldat.

I Libanon trivdes han svært
godt, men det var en ting han
spesielt savnet. - Go' e
fiskeboller i kraft. ..

Men s~ var det noen der
hjemme som forbarmet seg
over den unge korporalen, og
gikk p~ butikken og kj~pte
ikke en og ikke to og heller
ikke tre, men en kartong med
tjuefire fiske-bolle bokser. Og
sendte med Wrste Hercules.
Stemningen var stor da
boksene ankom. S-8 og de an
dre ungene kastet seg over
Pedersen og fiskebollene. De
hadde ikke engang til til ~
koke fiskebollene. Det mest
egikk ned p~ h~ykant.

R~tt og godt. Selvf~lgelig

. gikk det som det m~tte gt Det
ble trangt om plassen p~ van
nheoydens toaletter. Ungene
satt side om side, mens

fiskebollene rant gjennom.
Uten kraft.

Men moro var det lell.

I 1,2/· ·



r 1 SPORT

STAFETTGULL
NORBA TT vant sitt f6rst

stafettgull i UNIFIL mester
skap p~ to og et halvt a~r, da
laget best~ende av fem Lein,
Nevland, Hansen, Solli,
Gimse og Aunan gikk i m~l
som suverene vinnere. Ar
rang6r var Fijibatt, og etap
pene var p~ 600-900 meter.

NORBATT vant p~ tiden
13,38 og var snaue halvminut
tet foran Fijibatt. Normaint
coy endte p~ femteplass med

tiden 14.55. Det deltok ~tte lag
i UNIFIL stafetten.

Resultatlisten:

Nr 1 Norbatt Tid 13.38
Nr 2 Fijibatt Tid 13.56
Nr 3 lrishbatt Tid 14.20
Nr 4 Frenchbatt
Nr 5 Normaintcoy
Nr 6 Finbatt
Nr 7 Ghanbatt
Nr 8 Camp
Command

Delte er laget som tok hjem gul/et. Fra venstre: Nevland, Hansen. Solli, kapl

Johnsen, Gimse, Aunan og Lein.

Fotball
•

seieren
BN - MESTERSKAPET I

FOTBALL er n~ avsluttet. Bn
mester ble Kpst I Cheebae I A
i avgj6rende finale 1-0. Mat
chvinner: Maj. Kolstad.
Tapende finalist og dermed
2'er i turneringa ble Mek.
tri A. I kampen om 3. plassen
vant Saqi blag 1-0 over 3.
tropp/B p~ straffespark.

Sluttabellen' .

Dette lagel fra 4-3HQ/Chebaa Kp A ble bn - mestere eller l-O seieren over mektroppen. Med pa laget var ma

jor kolstad, fenrikene Skogmo, Ommland, Gr6lliand, sjt Dale, Lorentsen, Kolvik og Folke-Olsen.

Pulje A Pulje B

Kpst/A

75-1-1 19 - 311Mek.tr. 66-0-0 13 - 312
Saqi

75-1-1 11 - 511Tr.3/B 63-1-2 15 - 57
Tr.lIB

75-1-1 9-311Tr.11 A 63-1-2 13 - 57
Kpst/B

72-4-1 13 - 88PLtr. 63-0-3 6-106
SUr.

72-1-4 7-85Samb.tr. 62-1-3 8 - 105
Tren.tr.

72-1-4 10 - 155Tr.2/B 61-1-4 8 - 133
MP/h.gr.

72- O - 5 6 - 174San.tr. 61-0-5 5 - 222
Bnst.

70-1-6 9 - 251

12~
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SPORT 1 _

I Nesten FOTBALLGULL til NM~
Det ble nesten gull til fot

ballaget fra det norske
verksted-kompaniet under
finalen som gikk i Irishbatt. I
finalen stod det o-o etter or
dinær tid, men i
ekstraomgangene puttet irerne
p~to m~l, slik at Normaintcoy
m~tt ta til takke med
sOlvplass.Fullt fortjent.

Laget fra Norbatt fikk spille
en kamp. De tapte 0-5 for net
topp lrishbatt i den f6rste in
nledende kampen. Her er
stemningsrapporten fra korp
Stokke som var p~ laget fra
verkstedkompaniet.

Karusell
•

vinnerne
Den f6rste 16pskarusellen er

unnagjort. Ikke overraskende
bledet fenrik Lein tropp 2, Kp
B, som vant klassen inntil 35
~, foran Nevland fra samme
tropp.

Totalt var det femti

Rundt 200 mennesker
kranser banen denne drepende
varme sommer-dagen. Of
fiserer og soldater med v~pen
og utrustning, andre i im
provisert supporterutstyr , og
til slutt noen titalls nysgjerrige
libanesiske unggutter i tren
ingsdrakt og fotball-sWvler.

Joda!. stemningen var til ~
ta og f61e p~. Rammen rundt
mesterskapet var profesjonelt i
fra f6rste sekund. Det hele
begynte med defiliering og
presentasjon av hver enkelt
spiller. S~ fulgte et flott inn
slag med irske sek-

deltagere som tilfredsstilte
kravene till6psmerket. Idrett
skontoret gratulerer med inn
saten, og 6nsker vel m6tt til ny
karusel i begynnelsen av
oktober.

Kvinneklassen: Lt Strand,
santr.

Klasse menn: fenr Lein,
tr2lB, Nevland tr2lB,
Simonsen HQ/B, Gimse

kepipebl~sere, og n~r disse
tonet i vei med v~r alles kjære
«internationalen», s~ f6lte vil
alle at vi var med p~ noe stort.

Vi hadde vel hSpet at
kampen skulle f~ et annet ut
fall enn det som ble. Etter to
treningskamper og med to saf
tige spark i «rompa» (1-5 og
2-3), f61te vi at det var v~r tur
til ~ vinne. Men dengang ei.
Nok en gang ble vi p~f6rt et
nederlag, men vi solgte skinnet
dyrt. Etter ordinær tid p~ 2 x
30 minutter stod det O-O, og
det var klart for
ekstraomganger 2 x 10 minut
ter. Etter seks minutter av

Sttr/Stkp, fenr Dahl tr2lB,
Ramsi Saqi, Berg santr,
HazaN Saqi, sjt Lien Bnst,
fenr Vindenes mektr, sjt Vut
tudal, trentr, Rustrand HQ/B,
Fagersand Tr2lB, Rudi tr2/N,
TMsj6 pitr, fenr Tveråmo
trentr, kapt Lie santr, Karlsen
SttrlStkp, fenr Hansen tr2lB,
maj Kogstad HQ/B,
Haugseng mektr, fenr

f6rste ekstraomgang tok irerne
ledelsen 1-0, og et minutt fl)r
slutt 6kte de med ett m~l til.
det andre m~let kom etter at vi
hadde presset stort. Dermed
ble det andreplass p~
verkstedkompaniet, som
gjorde en hederlig innsats. Det
var i alle fall moro ~ f~ op
pleve dette. Jeg vil til slutte f~
takke de som gjorde dette
mester-skapet til en realitet,
samtidig som jeg retter en gest
hilsen til v~re respektive of
fiserer som t~lmodig lot oss f~
fri til forberedelsene. Og sist
men ikke minst til alle gutta;
topp jobba, jævla nice!

Kaspersen maktr, It Land
mark SttrtlStkp, Mine tr2lB,
It kvæken tr2lB, Assi Saqi,
Nyg~rd trentr, Lysebo tr2lB,
Klund Sttr/Stkp, Omar Saqi,
fenr Johnsen mektr, fenr
St6kken trentr, korp Nyg~rd
mektr, Johansen mektr, Lan
dro mektr, Rl)nningen
kpstl A, Fjellbak trUA.

.. Tapende finalister

Mektroppen tapte finalen knepent, og endte pa andreplass. Laget bestod av

RogerPalacio (keeper). Svein-Erik Nygård, Oyvind Sand, Frank Nordby,

SverrePedersen, Jan Thomsen, Tommy Ostbord, Bjom Landro og Trond

Berg.

I kampen om tredjeplassen vant Saqi bylag I-O etter straffe tidlig i forste

omgang. på en god 4.plass endte dermed td/B, som stille med Jan Roger

Johansen, Kjell Jacobsen, Stein Nerland, Kjell Gunnar Nilsen, Kurt Slatlem,

Steinar Brun, Espen Grongstad, Kåre Bergset, Tore Kristiansen og Stig
Almlie.
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SPORTS
••

INF ANTERILOP
BN-mesterskapet i in- deltagelse. Her er resultalista,

fanteril~p ble arrangert og vi ber om forst~else for at
halvannen uke f~r UNIFIL vi m~ vente med UNIFIL
mesterskapet. Det var p~meldt mesterne i infanteril~p til neste
21 deltagere, men bare atten nr.
m~tte frem. En litt skuffende

l. og

Bn-mest. SundlandFenr1/B
2.

Solli MenigSttr
3.

GamlemMenigl/A
4.

VattenFenr1/B
5.

VindenesFenrMek/A
6.

L~ite Korpl/B
7.

Nyg~rdKorpTren
8.

BrevikMenigPitr
90

JohansenMenigl/B
10.

VuttudalSjtTren
11.

Halle MenigTren
12.

OpdahlMenigPitr

Klasse 35 - 45 ~r
1. Olsen Kapt Sbte

DART
BN-MESTERSKAP y Kristensen, Trentr, og vert-

DARTS. Mesterskapet ble ar- skap var Tr 3/KFB Kfar
rangert s~ndag 13.Juli med 16 Hamam ..
deltakere. Turneringsleder var

Her er resultatene:

Nr 1og BN-MesterKristensenTrentr /STKP
Nr

2 WaldelandKpstab/STKP
Nr

3 SkjelvikSbtr/STKP
Nr

4 Skr~mest~Tr3/KPB
Nr

5 ArstadTrentr /STKP
Nr

5 Lor~sTrentr /STKP
Nr

5 EllingsæterPilSTKP
Nr

5 B~Trentr /STKP
Nr

9 HolbergSbtr/STKP
Nr

9 AlmliTr3/KPB
Nr

9 SeternesTrentr /STKP
Nr

9 KaspersenMektr/KPA
Nr

9 JensenTr3/KPB
Nr

9 StensrudTr3/KPB
Nr

9 ErntsenTr3/KPB
Nr

9 KlausenTr3/KPB

Idr. kontoret gir honn~r til Premieutdelning vil finne sted
arrang~r og vertskap, ved en passe anledning.



Del norske fN-personel/el SOlli lok illlot lviI/ingen. Fra venstre sykevokler Hanne Lund, sykepleier, II Anne Sofie Kirruif, sjåfor Einar Nordlug og

leKe, kap! Baslian Lie. Del er Illoren Souhaila Mounzer, og en sloll far som holder i hovedpersonene. De ska! hele Raymonda og lbrahim.

~RAMATIKK I FN-AMBU~ANSEI

J

S t~nde p~ kne i en trangFN-ambulanse opplevde
den norske FN-legen Bastian
Lie (32) marerittet for unge
leger. Med svetten silende
nedover ansiktet debuterte han

som Wrdselslege under en
komplisert tvillingfMsel

Det ene barnet, en gutt,
holdt p~ ~ bli kvalt av
navlestrengen som hadde sur
ret seg rundt halsen.

Etter noen nervepirrende
minutter p~ humpete grusveg,
lyktes det Lie ~ f~ barnet ut. I
live.

Det var ved2-tiden om nat
ten at det kom bud til

. sanitetstroppen i den, norske

FN-bataljonen. En kvinne
skulle f~de. Vannet hadde

g~tt. Man trengte hjelp.

Allerede ved den Wrste

unders~kelsen oppst~ det pro
blemer. Den libanesiske kvin

,!en ville ikke bli unders~kt av
~n mannlig lege. Til tross for
kraftige veer knep hun benene
sammen, og viftet Lie bort.

- Jeg h~pet i det lengste at
vi skulle n~ frem til Sykehuset i
tide, men etter bare ti minut
ters kj~ring, skj~nte jeg at vi
kom til ~ f~ f~dsel i bilen. «Lie
var klar over at den libanesiske

kvinnen i midten av tjue~rene
ventet sitt andre tvillingpar .

Den f~rste av tvillingene, en

gutt, hadde navlestrengen
rundt halsen, og var bl~ i an
siktet da Lie fikk lirket ham
ut.

- Det gikk noen sekunder
f~r den begynte ~ skrike,
forteller Lie, som hadde mest
lyst til ~ hoppe ut av bilen da
han skj~nte at kvinnen ville
fMe i den norske FN
ambulansen. Underveis m~tte

de passere flere bevæpnete
kontr.ollposter, tilh~rendeden
s~r-libanesiske hæren, SLA.

De ble raskt vinket gjennom
da soldatene hadde f~tt tatt et
blikk bak i ambulansen.

Ved ankomsten til sykehuset

ble de stoppet utenfor porten .

Det var ikke lov ~ kj~re lenger.
Med kvinnen p& b~ren og den
nyf~dte gutten hengende i
armen l~p de norske
sanitetsfolkene de siste to hun
dre metrene for ~ rekke frem

Wr den andre tvillingen kom.
Navlestrengen var enn~ ikke
klippet av. Etter bare et par
minutter kom den siste av tvill

ingbarna. En velskapt jente p~
3100 gram. Gutten veide 3450
gram.

- Da jeg meldte meg til
FN-tjeneste var f~dseler det

. siste jeg tenkte p~, forteller en
sliten doktor Lie, men vi
gjorde v~rt beste, og heldigvis
gikk det bra.




